
 
FEIRÃO CASTROLANDA 
Participe do Feirão Castrolanda que será realizado neste sábado, 20 de outubro, 
no Pavilhão Agroleite, Cidade do Leite, das 8h às 12h. O evento será realizado em 
função da substituição de veículos da frota Castrolanda. Haverá a exposição dos 
carros disponíveis para venda e o feirão seguirá as seguintes regras:   
1. Qualquer pessoa pode adquirir um veículo da Castrolanda, vale-se a maior proposta;       
2. Os veículos em exposição são vendidos no estado em que se encontram;    
3. Os veículos não podem sair do pavilhão para teste, apenas ligados e verificados no local;    
4. O lance deve ser feito em envelope fechado e entregue para o setor de auditoria. Nele deverá 
constar telefone, nome completo, matrícula, placa do veículo e valor;   
5. O período de envio das propostas será das 8h até as 12h do dia 20/10/18;     
6. A abertura e comunicação das propostas será em até 7 dias com análise financeira;     
7. Em caso de empate serão contatados os interessados e novos lances serão exigidos entre eles;  
8. A cooperativa não aceita veículos como parte do pagamento de outro veículo;  
9. O carro da Castrolanda em exposição para venda, será entregue após a chegada do veículo novo 
que irá substituí-lo, prazo de fábrica entre 20 e 60 dias; 
10. A cooperativa se reserva no direito de não aceitar a proposta caso não atinja o valor mínimo 
exigido e também poderá retirar qualquer veículo do leilão; 
11. O emplacamento deve ser feito via cooperativa. As custas com despachante e taxas serão 
adicionadas ao valor do veículo;       
12. Preenchimento do recibo e nota fiscal de venda será no nome do comprador. 

Participe e prestigie o Feirão Castrolanda. Outras informações na área de 
Logística com Sérgio (42) 99158-1032. 

 
corporativo 
 
2º Workshop Planejamento Estratégico Castrolanda 
 A Diretoria convida os cooperados e cooperadas para participarem do 2º Workshop do Planejamento 
Estratégico Castrolanda 2019-2024, que será realizado nos dias 06 e 07 de novembro (terça e quarta-
feira), das 7h40 às 13h00, na ACEC (Associação Cultural Esportiva de Castro). A agenda do evento 
trará tópicos importantes para a construção do futuro da Cooperativa e todos terão a oportunidade de 
discutir e contribuir.  Serão apresentados os seguintes temas:  
• Discussão sobre portfólio de Negócios da Castrolanda; 
• Discussão da proposta de valor, segmentação e relacionamento com cooperado; 
• Proposta de valor com os clientes; 
• Resultados para a sociedade. 
Confirme sua presença até o dia 26/10/2018 (sexta-feira), na recepção da Matriz com Hanne ou Regina, 
pelos telefones: 42 3234-8120 ou 42 3234-8100 ou através dos e-mails: hanne@castrolanda.coop.br e 
reginab@castrolanda.coop.br. A construção de uma estratégia sólida para a Castrolanda só é possível 
com sua participação! 
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GESTÃO FINANCEIRA – COOPERADOS (AS) SÃO PAULO  
Atenção cooperado (a)  do Estado de São Paulo. A área Financeira informa que a gestão da sua conta 
na Cooperativa será realizada temporariamente pelos gestores de carteira da Matriz. Desde o dia 17 de 
outubro, um dos gestores se deslocará toda quarta-feira até o Entreposto de Itaberá I para atendimento 
presencial e estará disponível das 10h00 às 15h00.  Além do atendimento presencial uma vez por 
semana, os gestores de carteira também estarão disponíveis para atendimento na Matriz em Castro, via 
e-mail e/ou telefone, de segunda a sexta-feira, das 07h40 às 17h30. Mais informações e contatos (15) 
99722-4539.  

 
Emelly - Telefone: (42) 3234-8015 - e-mail: emelly@castrolanda.coop.br 

 
Fernanda - Telefone: (42) 3234-8045 - e-mail: fernanda@castrolanda.coop.br 
 
Marcos Andre - Telefone: (42) 3234-8051 - e-mail: marcosandre@castrolanda.coop.br 

 
 
COMUNICAÇÃO WHATSAPP 
Com o objetivo de que a totalidade dos cooperados recebam as mensagens e avisos institucionais da 
cooperativa, o setor de comunicação está criando novos grupos via whatsapp. Não será necessário 
solicitar inclusão, pois os números adicionados serão os que constam no cadastro e apenas um 
cooperado por matrícula participará. Para o caso dos cadastros em que o número inscrito não possui 
whatsapp, a cooperativa entrará em contato para atualizá-lo. Nestes grupos, para garantir a objetividade 
e evitar conversas paralelas, apenas os administradores poderão enviar mensagens. As listas de 
transmissão que existem hoje, exceto a de comunicação, irão permanecer para informações específicas 
das áreas de negócios. Em caso de dúvida, entre em contato com o Setor de Comunicação da 
cooperativa. 
 
 
WHATSAPP DA FUNDAÇÃO ABC 
A Fundação ABC criou uma lista de transmissão pelo aplicativo Whatsapp com os números de celular 
de todos os associados, disponíveis no cadastro da cooperativa. A intenção é criar um canal direto de 
comunicação entre a instituição e os cooperados. Para começar a receber os recados dos 
coordenadores de pesquisa, videos do ABC Play, convites, entre outros, basta salvar na agenda do seu 
aparelho o número (42) 99126-3272. O setor de Comunicação e Marketing encaminhará um recado 
teste no dia 15 de outubro(segunda-feira). Se você receber é porque está tudo certo. Caso não receba, 
ligue ou mande mensagem para o número acima, para atualizar o seu cadastro em nossa lista. 
 
 
CONTRATAÇÃO DE SEGURO AGRÍCOLA 
O Setor de Crédito & Seguro Rural informa aos cooperados que as representantes da Corretora 
Balsano já estão disponíveis na Cooperativa, às segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 16h, junto ao 
Setor Financeiro, para contratação do seguro agrícola referente à safra de verão 2018/2019, culturas 
Soja, Milho e Feijão, tendo como opções o seguro via Seguradora Mapfre, ou a adesão ao Fundo Mútuo 
Agrícola e Grupo Mútuo de Granizo da Cooperativa. Devido ao ano atípico e instável em relação à Sub- 
venção Federal o setor solicita ao associado que desejar contratar o seu seguro agrícola, que entre em 
contato o mais breve possível, principalmente se a intenção for contratar o seguro via Seguradora 
Mapfre. Para mais esclarecimentos entrar em contato com Rafaela, Lilian, Jefferson ou Francine através 
dos telefones (42) 3234-8008 ou (42) 3234-8115. 
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IMERSÃO NEW HOLLAND 
A Assessoria de Cooperativismo convida as mulheres (cooperadas, esposas, filhas maiores de 18 anos) 
para participar de uma visita na fábrica da New Holland com objetivo de conhecer o processo de 
fabricação e a história de uma mulher que vivenciou a sucessão em sua propriedade.  A viagem será no 
dia 25 de outubro (quinta-feira), com saída de Castro às 7 horas. A programação completa segue 
abaixo: 
07h - Saída da Matriz na Castrolanda  
09h - Boas vindas na Galleria New Holland  
09h30 - Apresentação Institucional no auditório da Galleria  
10h - Início da visita na linha de tratores, transmissões e colheitadeiras  
12h - Almoço  
13h30 - Palestra especial para o grupo  
15h - Loja New Holland Store com produtos especiais ao público e preços diferenciados  
15h30 - Retorno  
As interessadas devem realizar inscrição através do e-mail cooperativismo@castrolanda.coop.br e 
enviar os dados RG, CPF, telefone e endereço, até o dia 18 de outubro. 
 
LISTA DE TRANSMISSÃO - MULHERES COOPERATIVISTAS  
Atenção mulheres que solicitaram a inclusão na Lista de Transmissão Mulheres Cooperativistas: a 
responsável pela lista agora é a colaboradora Nicole Costa, Analista de Cooperativismo. Para continuar 
recebendo as mensagens é preciso salvar o número da Nicole na agenda do seu celular: (42) 99101-
4149.  
 
 

carnes 
 

MUDANÇA DE NOMENCLATURA - RAÇÕES 
A Fábrica de Rações informa que serão alteradas as nomenclaturas das rações de suínos, ovinos e 
aves em postura a partir de novembro/2018. A mudança tem como objetivo facilitar a identificação, por 
parte do produtor, com relação as rações disponíveis de acordo a fase dos animais, bem como ajustar o 
portfólio de produtos da marca “RAÇÕES CASTROLANDA”. NO MÊS DE OUTUBRO AS NOTAS 
FISCAIS CONTINUARÃO SENDO EMITIDAS COM AS NOMENCLATURAS ANTIGAS E A PARTIR DE 
NOVEMBRO A FÁBRICA INICIARÁ A EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS COM AS NOVAS 
NOMENCLATURAS. O setor de atendimento da Fábrica de Rações vai enviar nas próximas cargas 
uma tabela contendo a relação de atuais nomenclaturas X novas nomenclaturas e estará à disposição 
através dos canais de atendimento, para esclarecer eventuais dúvidas. 

 
CLASSIFICADOS 
Vende-se carreta para transporte de suínos, faltando ferragens, pneus, rodas entre outros itens. Contato 
para ver a Carreta: Adão (42) 32348185. Propostas devem ser enviadas em envelope fechado e a 
Castrolanda se reserva no direito de não aceitar a proposta caso não atinja um mínimo exigido. 
Transferência, documentação e transporte por conta do arrematante. Envelopes a serem entregues na 
área de Auditoria para Rafael até o dia 26 de outubro.  

 
você sabia? 
 
SELO SEEDCARE SYNGENTA: Que o Tratamento de Sementes Castrolanda-TSC recebeu 
recentemente o Selo de Excelência em Tratamento Industrial de Sementes. Concedido pelo Seedcare 
Syngenta, empresa parceira da Castrolanda no tratamento de sementes. Hoje a Castrolanda é uma das 
seis empresas a nível nacional a conquistar o selo. 
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PROMOÇÃO PRODUTOS ALEGRA: Que estarão em promoção, na Loja Agropecuária da Matriz, 
enquanto durarem os estoques, vários produtos da Alegra. Confira abaixo a lista e os preços: 
 

CÓDIGO PRODUTOS ALEGRA PREÇO 
TERCEIRO 

PREÇO 
COOPERADO 

PREÇO 
COLABORADOR 

110474 Copa Fatiada Alegra 100 Gramas R$ 3,90 R$ 3,51 R$ 3,59 

86249 Bacons Tabletes Alegra KG R$ 15,58 R$ 14,02 R$ 14,33 

122748 Bacon Redondo 200 Gramas R$ 6,49 R$ 5,84 R$ 5,97 

86259 Lombo Temperado RF Alegra KG R$ 11,69 R$ 10,52 R$ 10,75 

86263 Sobrepaleta Temperada RF Alegra KG R$ 11,69 R$ 10,52 R$ 10,75 

103337 Bacon Especial de Pernil KG R$ 18,83 R$ 16,95 R$ 17,32 

 
 

mercado agropecuário 

 

Cotações futuras | BM&F 
 

SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

NOVEMBRO  35,86 32,36 3,7300 

JANEIRO U$ 29,90 37,65 34,15 3,7740 
MARÇO U$ 30,14 37,10 33,60 3,8900 

 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 
AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 87,00 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$ 85,38 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$ 92,70 - 

SOJA Disponível Santos 2017 S/I - 

MILHO Castro R$ 35,00 R$   19,21 
MILHO Itaberá R$ 33,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 165,00 R$   94,80 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 105,00 R$   84,60 

TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 850,00 R$ 644,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 860,00 - 
TRIGO Doméstico - R$ 584,00 

TRITICALE  - R$ 381,50 

 
Plantão Veterinário 
 
Univet – Luiz Carlos Nisgoski | (42) 3232-1197 – (42) 9 9961-660  
               Robson Nisgoski | (42) 3232-2844 – (42) 9 9978-1899 
Castrovet – Plantão Permanente | (42) 9 8824-3466 
Maneio – Plantão Permanente | (42) 3227-4046 – (42) 9 8404-8603 
Coopervet – Plantão Permanente | (42) 9 9164-0636 
Qualidade do Leite – Thaís (042) 9 8823-8544  
                                    Cibelli (042) 9 9128-5904  
                                    Larissa (042) 9 9151-0848  
Plantão Pool Leite 
Qualidade Pool – Plantão | (42) 9 8849-1474 – (42) – 9 9134-7263 
Logística Leite  – Plantão | (42) 9 8837-3643 – (42) 9 9166-3865 
Plantão Loja Agropecuária  
Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 9 8886-7024 


